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ПРИЛОЖЕНИЯ
към
СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА
Завръщане към Шенгенската система — пътна карта
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: Общ преглед на нотификациите за повторно въвеждане на граничен
контрол по вътрешните граници вследствие на миграционната криза за периода септември
2015 г. — февруари 2016 г.1
Държава членка

Член 25 КШГ (случаи, които
изискват спешни действия)

Членове 23/24 КШГ
(случаи, които могат да
се предвидят)

Германия

Повторно въвеждане:
13—22 септември 2015 г.
Удължавания:
23 септември—12 октомври 2015 г.
13 октомври 2015 г.—1 ноември 2015 г.
2―13 ноември 2015 г.
Изтичане на срока/Прекратяване след 2
месеца:
13 ноември 2015 г.
Повторно въвеждане:
16—25 септември 2015 г.
Удължавания:
26 септември—15 октомври 2015 г.
16 октомври—4 ноември 2015 г.
5―15 ноември 2015 г.
Изтичане на срока/Прекратяване след 2
месеца:
15 ноември 2015 г.
Повторно въвеждане:
17—26 септември 2015 г.
Удължавания:
27 септември—16 октомври 2015 г.
Прекратяване:
16 октомври 2015 г.
Повторно въвеждане:
17—27 септември 2015 г.
Удължавания: Прекратяване:
27 октомври 2015 г.
Повторно въвеждане:
12―21 ноември 2015 г.
Удължавания:
22 ноември—11 декември 2015 г.
12—20 декември 2015 г.
20 декември 2015 г.—9 януари 2016 г.
Изтичане на срока:
9 януари 2016 г.
Повторно въвеждане:
26 ноември—6 декември 2015 г.
Удължавания:
6—26 декември 2015 г.
26 декември 2015 г.—15 януари 2016 г.
Изтичане на срока:
15 януари 2016 г.
Повторно въвеждане:
4—14 януари 2016 г.
Удължавания:
15 януари—3 февруари 2016 г.
4—23 февруари 2016 г.
24 февруари—4 март 2016 г.
Изтичане на срока/Прекратяване след 2
месеца:
4 март 2016 г.
Повторно въвеждане:
23 февруари—23 март 2016 г.

Повторно въвеждане:
14 ноември 2015 г.—13
февруари 2016 г.
Удължаване:
13 февруари 2016 г.—13
май 2016 г.

Обхват: всички граници, с акцент върху
сухопътната граница между Германия и
Австрия.

Австрия
Обхват: всички граници, със специален
акцент върху сухопътната граница
между Австрия и Словения.

Словения
Обхват: сухопътните граници с
Унгария.

Унгария
Обхват: сухопътните граници със
Словения.

Швеция
Обхват: всички граници, със специален
акцент върху пристанищата в Южен
полицейски район и Западен
полицейски район и върху
Йоресундския мост.

Норвегия
Обхват: всички граници, с акцент върху
пристанищата с фериботни връзки към
Норвегия през вътрешните граници.

Дания
Обхват: всички вътрешни граници, с
акцент върху фериботите от Германия и
сухопътната граница с Германия.

Белгия
Обхват: границата между провинция
Западна Фландрия и Франция.
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Повторно въвеждане:
16 ноември 2015 г.—15
февруари 2016 г.
Удължаване:
16 февруари 2016 г.—16
март 2016 г.

Повторно въвеждане:
9 януари—8 февруари
2016 г.
Удължавания:
9 февруари—9 март 2016 г.

Повторно въвеждане:
15 януари—14 февруари
2016 г.
Удължавания:
15 февруари—15 март
2016 г.
Повторно въвеждане:
4 март—3 април 2016 г.

Датите, използвани в общия преглед, отговарят на датите, посочени в получените нотификации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: Допълнителна подкрепа от Комисията и агенциите на ЕС за Гърция
Препоръка

Подкрепа от Комисията / агенциите на ЕС

Цялостно прилагане на системата за
„горещи точки“ Препоръка на Съвета:
точки 5, 7, 9
Препоръка на Комисията: точка 5

Експертите на Комисията и Frontex трябва да засилят
подкрепата за Гърция за прилагането на подхода на „горещите
точки“ и на схемата за преместване2.
Въз основа на изготвената от Гърция оценка на потребностите
(когато бъде получена) Комисията и Frontex ще разгледат
заедно с Гърция нейната национална програма по линия на
фонд „Вътрешна сигурност“, за да се променят приоритетите
и/или да се преразгледа програмата, ако е необходимо, до края
на март, така че да се осигурят нужните системни проверки на
всички мигранти в съответните бази данни.
Комисията и eu-LISA следва да помогнат на Гърция да
отстрани софтуерния проблем до края на март, за да се избегне
срив на системата, а след това да обнови изцяло базовата ИТ
система.
Въз основа на изготвената от Гърция оценка на потребностите
(когато бъде получена) Комисията ще разгледа заедно с
Гърция нейната национална програма по линия на фонд
„Вътрешна сигурност“, за да се променят приоритетите и/или
да се преразгледа програмата, ако е необходимо, до края на
март във връзка с ресурсите за техническо оборудване.
До 15 март Гърция и Frontex трябва да установят съответните
потребности, за да започне веднага изпълнението на новата
програма за подкрепа относно гъвкавите оперативни дейности
за връщане.
Заедно с Гърция Комисията ще разгледа съществуващите
възможности за финансиране на операции за връщане в
рамките на гръцката национална програма по линия на фонд
„Убежище, миграция и интеграция“.
Frontex трябва незабавно да разгледа изготвената от Гърция
оценка на потребностите (когато бъде получена), за да
подготви бъдещото разполагане на европейски екипи за
гранична охрана и, при необходимост, да отправи
допълнителни покани за вноски най-късно до 22 март.
Frontex трябва незабавно да разгледа изготвената от Гърция
оценка на потребностите (когато бъде получена), за да
подготви бъдещото разполагане на европейски екипи за
гранична охрана и, при необходимост, да отправи
допълнителни покани за вноски най-късно до 22 март.

Да се гарантира снемането на
пръстовите отпечатъци на всички
незаконно пристигнали мигранти и
въвеждането им в Евродак.
Препоръка на Съвета: точки 6, 7, 9,
40
Препоръка на Комисията: точка 6

Незабавно започване на процедурите
по връщане.
Препоръка на Съвета: точка 10
Препоръка на Комисията: точка 12

Да се осигурят достатъчно патрули в
морето за наблюдение на морската
граница.
Препоръка на Съвета: точка 13
Препоръка на Комисията: точка 2
Да се гарантира, че гражданите на
трети държави могат да напускат
територията на Гърция само през
определените за това гранични
контролно-пропускателни пунктове.
Препоръка на Съвета: точки 1, 9, 10,
50
Препоръка на Комисията: точка 4,
буква д)
Съществуващите европейски фондове
да се използват пълноценно и
ефикасно за изпълнението на
препоръките.
Препоръка на Комисията: точка 13
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Въз основа на изготвената от Гърция оценка на потребностите
(когато бъде получена) Комисията ще разгледа заедно с
Гърция нейните национални програми по линия на фонд
„Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и
интеграция“, за да се променят приоритетите и/или да се
преразгледа програмите, ако е необходимо, до края на март
(вж. по-горе).

Вж. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Доклад за напредъка при
въвеждането на „горещите точки“ в Гърция (COM(2016)141, 4 март 2016 г.).
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